
Zašto je Isus umro? 

 
 

1.   Jer svi smo mi grešnici! 
 
Oznaka 2:17   Čuvši to, Isus im reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, 
nego grešnike." 
 
Rimljani 3:10   kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga, 

 
Matej.18: 11   "Jer Sin Čovječji je došao spasiti ono što je izgubljeno." 
 
2.   Budući da je cijena za grijeh! 
 
Matej 15:18-20a  Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to onečišćuje čovjeka.  Ta iz srca izviru opake 
namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke.  To onečišćuje čovjeka; a jesti 
neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka." 
 
Rimljani 6:23a   “Jer plaća je grijeha smrt, ……………….” 
 
Oznaka 16:16   spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. 

 



Tu je trošak za grijeh? 
 

3.   Budući da je Isus umro i platio za naše grijehe na križu! 
 
Matej 1:21   Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih." 
 
Rimljani 5:8   A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. 
 
Nužnik 3:16   Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega 
vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 
 
Matej.18: 11   "Jer Sin Čovječji je došao spasiti ono što je izgubljeno." 
 

 
Krist je umro za grešnike! 

 

4.   Spasenje je besplatan dar, a ne po dobrim djelima. Morate uzeti 
Božju riječ za to, i povjerenje samo Isus! 
 
Djela 4:12  I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po 
kojemu se možemo spasiti." 
 
Efežanima 2:8-9  Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!  Ne po djelima, da se ne bi tko 
hvastao. 
 
Titu 3:5  on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga 
rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom 
 
5.   Moramo staviti naše vjere i povjerenja u Krista! 
 
Oznaka 9:23   Nato mu Isus reče: "Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!" 
  
Oznaka 1:15   "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!" 
 
Oznaka 10:15   Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući." 



Rimljani 10:9-10,13   Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od 
mrtvih, bit ćeš spašen.  Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.  Jer: Tko god prizove 
ime Gospodnje, bit će spašen. 

 
Staviti svoje povjerenje u Krista! 

 
Ako želiš prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja i primiti oproštenje od Boga, ovdje je 
molitva možete moliti. Rekavši ovu molitvu ili bilo koje druge molitve neće vas spasiti. To je 
samo vjerujući u Isusa Krista koji može pružiti oproštenje grijeha. Ova molitva je jednostavan 
način da izraziš Bogu svoju vjeru u Njega i zahvališ mu što je obezbijedio sve za tvoje 
oproštenje. 
 

 

 
"Gospodine, 
 
Znam da sam ja griješnik. Znam da sam zaslužio posljedice grijeha, što je smrt i pakao. 
Međutim, ja sam uzdajući se u Isusa Krista kao svoga Spasitelja. Vjerujem da je njegova smrt i 
uskrsnuće predviđeno moje oproštenje. Vjerujem u Isusa i Isusa samo kao svoga osobnog 
Gospodina i Spasitelja. Hvala ti, Gospodine, što si me spasio i oprostio mi! Amen! " 
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